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I'm walking quickly, walking with speed 

To the fair, to the fair to buy a horse 

With my purse, I jingle, jingle 

And a little song I sing 

 

The town is far, so far away 

But by the roadside stands an inn 

The door is open, open wide 

- Innkeeper, give a glass, a glass to me! 

 

Another glass, one more, and another 

The owner, the owner gives to me 

Forget the town, forget the fair 

I don't need, don't need a horse 

 

I never bought, never bought the horse 

And the money ran out long ago 

And with troubles, I spring 

And a little song I sing 

shprayz ikh mir mit gikhe mit gikhe trit, 

nokh a ferdl tsum yarid, tsum yarid. 

mitn tayser kling ikh mir, kling ikh mir, 

un a lidl zing ikh mir, zing ikh mir. 

  

tsu der shtot iz vayt, nokh zer vayt, 

shteyt a kretshmer bay der zayt, bay der zayt. 

brayt tse ofn iz di tir, iz di tir, 

kretshmer gib a glezl, gib a glezl mir. 

  

nokh a glezel, nokh eynz, nokh a gloz, 

gizt mir on der bale, der balebos, 

vos mir shtot un ven mir ven yarid, 

az keyn ferdl darf ikh nit, darf ikh nit. 

  

dos ferdl hob ikh nit gekoyft, nit gekoyft, 

un dos gelt shoyn lang farzoyft, lang farzoyft, 

un far tsores shpring ikh mir, shpring ikh mir, 

un a lidl zing ikh mir, zing ikh mir. 

 

 שּפרַײז איך מיר מיט גיכע, מיט גיכע טריט

 נָאך ַא ֿפערדל צוםיַאריד, צום יַאריד

 מיטן טַײסטער קלינג איך מיר, קלינג איך מיר

 און ַא לידל זינג איך מיר, זינג איך מיר

 

 צו דער שטָאט איז װַײט נָאך, זײער זײער װַײט

 שטײט ַא קרעטשמע בַײ דער זַײט, בַײ דער זַײט

 ברײט צעעֿפנט איז די טיר, איז די טיר

 !קרעטשמער, גיב ַא גלעזל, גיב ַא גלעזל מיר

 

 נָאך ַא גלעזל, נָאך אײנס, נָאך ַא גלָאז

 , דער בַאלעבָאס-ָאן דער בַאלעגַאיסט מיר 

 לװָאס מיר שטָאט און װען מיט מיר, װען יַאריד

 ַאז קײן ֿפערדל דַארף איך ניט, דַארף איך ניט

 

 ס'ֿפערדל הָאב איך ניט געקױֿפט, ניט געקױֿפט

 און דָאס געלט שױן לַאנג ֿפַארזױֿפט, לַאנג ֿפַארזױֿפט

 יך מיראון ֿפַאר צרות שּפרינג איך מיר, שּפרינג א

 און ַא לידל זינג איך מיר, זינג איך מיר

 

 


